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هوامش

قبل أيام ،احتفل الالعب اإلنكليزي السابق ،روبي فاولر ،بميالده السادس واألربعين ،في ظل احتفاء به في األوساط الكروية .سيرة
ّ
تخطت حدود المستطيل األخضر .هنا نقف عند هذه السيرة الجدلية

احتفل بهدف عن طريق محاكاة استنشاق مادة الكوكايين ()Getty

روبي فاولر

باختصار
ّ
سجل هاتريك
في شباك الغريم
آرسنال ،في ظرف
أربع دقائق و 33ثانية
فقط ،ليمنح لقب «إله
األنفيلد» من قبل
جماهير ليفربول

العب تجاوز الخطوط البيضاء
محمود علي

في التاسع من إبريل/نيسان عام
 ،2006احـتـفــل مـهــاجــم لـيـفــربــول
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،روب ـ ـ ــي ف ـ ــاول ـ ــر ،بـعـيــد
م ـي ــاده ال ـ ــ 31داخ ــل املـسـتـطـيــل األخ ـضــر،
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه ه ــدف ــا مـ ـمـ ـيـ ـزًا ضـ ــد ب ــول ـت ــون
وان ـ ـ ـ ــدرز ،ع ـل ــى أرضـ ـي ــة م ـل ـعــب اآلن ـف ـي ـلــد.
اليوم ،بعد اعتزاله لعب كرة القدم ،لم يكن
مــن املمكن أن يحتفل بعيد مـيــاده ال ــ46
ّ
محبي
بـنـفــس الـطــريـقــة ،لـكــن الـكـثـيــر مــن
ّ
وبخاصة مشجعيّ
كرة القدم اإلنكليزية،
نـ ــادي ل ـي ـفــربــول ،يـسـتـحـضــرون األهـ ــداف
واللحظات املميزة في مسيرته ،تكريمًا له.
إله اآلنفيلد

ل ــم ي ـكــن تـغـيـيــر مـسـمــى دوري ك ــرة ال ـقــدم
اإلنكليزي إلــى ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز
(بريميرليغ) فأل خير على نادي ليفربول
بعدما كان سيد الكرة في ثمانينيات القرن
املــاضــي .عــاش الـنــادي ثــاثــة عـقــود كاملة
عجز فيها عن الظفر ببطولة الدوري ،قبل
أن يفوز باللقب العام املاضي .كان املدرب
األسكتلندي غرايم ساونيس ،بحلول عام
 ،1993يحاول إضفاء دماء جديدة للنادي

مــن أجــل تعويض رحـيــل الجيل الذهبي،
الــذي حقق ست بطوالت دوري في العقد
امل ــاض ــي .وفـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول م ــن ذاك
ال ـع ــام ،راهـ ــن عـلــى ش ــاب يـبـلــغ م ــن العمر
ثمانية عشر عامًا ،في مباراة ذهاب كأس
رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة ،ليلعب
بجوار األسطورة الويلزية أيان راش ،الذي
كان يعيش سنواته األخيرة في اآلنفيلد.
كــان الفتى على قــدر ره ــان مــدربــه؛ ساهم
في هدفني ضد نادي فولهام املنتمي إلى
الدرجة الثانية ،قبل أن يسجل خماسية في
مباراة اإليــاب في ملعب اآلنفيلد الخاص
بـ ـ لـيـفــربــول .آنـ ــذاك ،اشـتـهــر اس ــم روبـيــرت
فــاولــر فــي الــوســط ال ـك ــروي ،بـعــدمــا صــار
العبًا أساسيًا في مباريات الدوري أيضًا.
ول ــم تــؤثــر إق ــال ــة ســاون ـيــس ف ــي منتصف
املوسم على مركزه في الفريق ،واستمر في
تسجيل ثمانية عشر هدفًا لصالح فريقه،
بفارق هدف واحد عن هداف الفريق راش.
فــي بــدايــة موسمه الثانيّ ،
سجل هاتريك
في شباك الغريم آرسـنــال ،في ظــرف أربع
دقــائــق و 33ثانية فـقــط ،ليمنح لقب «إلــه
األنفيلد» من قبل جماهير ليفربول بعد
ت ـل ــك املـ ـ ـب ـ ــاراة .رقـ ــم ق ـي ــاس ــي ص ـم ــد ألك ـثــر
م ــن ع ـشــريــن عــامــا ق ـبــل أن يـحـطـمــه العــب

ليفربول اآلخر ساديو ماني في عام .2015
أنـهــى املــوســم بحصيلة خمسة وعشرين
ه ــدف ــا كــأف ـضــل ث ــان ــي ه ـ ــداف ف ــي ال ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي خـلــف األس ـط ــورة آالن شـيــرار.
الكرويةّ ،
ّ
سجل فاولر
وعلى مدار مسيرته
 163هدفًا في الدوري ،ما يضعه في املركز
السابع في قائمة ّ
هدافي الدوري باملسمى
ً
الجديد ،وأكثر العب تسجيال لألهداف من
دون تحقيق لقب البطولة.
جدل التسعينيات

لكن فاولر ليس مجرد «ماكينة تهديفية»
ومــوه ـبــة ك ــروي ــة؛ فـبـعــد تـحـقـيـقــه جــائــزة
أف ـضــل الع ــب ش ــاب مــرتــن ع ـلــى ال ـتــوالــي
خ ـ ــال عـ ــامـ ـ ّـي  1995و ،1996ووص ــول ــه
ك ــأصـ ـغ ــر العـ ـ ــب ي ـس ـج ــل مـ ـئ ــة هـ ـ ــدف فــي
الــدوري املمتاز ،طغى الجانب السياسي
واألخالقي وغير األخالقي على مسيرته
الـكــرويــة .بعد الـفــوز بثالثية نظيفة على
الصني في هونغ كونغ ،في آخر املباريات
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
قـبــل اسـتـضــافــة بـطــولــة األمـ ــم األوروب ـي ــة
ع ــام  ،1996م ـنــح امل ـ ــدرب ت ـي ــري فـيـنــابـلــز
ال ـضــوء األخ ـضــر لالعبيه لـتـنــاول بعض
املشروبات الكحولية وقضاء وقت ممتع.

■■■
َ
عكس انتماءه العمالي
ونشأته في أحياء
ليفربول الفقيرة ،من
خالل دعمه إلضراب
عمال رصيف
ميرسي
■■■
تلقى رسالة تهنئة
من األمني العام
لالتحاد الدولي لكرة
القدم ،بعدما ّبرأ
حارس مرمى آرسنال
من عرقلته داخل
منطقة الجزاء

ّ
تحول الوقت املمتع إلى حالة
سرعان ما
مــن الـجـنــون مــن قـبــل املـجـمــوعــة ،بـمــا في
ذل ـ ــك م ـس ــاع ــد املـ ـ ـ ــدرب بـ ــرايـ ــن روب ـ ـسـ ــون،
الــذي كــان يفترض أن يعتني بالالعبني،
وش ــرب ــوا ال ـخ ـمــور ب ـشــراهــة ع ـلــى طــريـقــة
«ك ـ ــرس ـ ــي ط ـب ـي ــب األس ـ ـ ـنـ ـ ــان» (ح ـظ ــرت ـه ــا
ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي عـ ــام ،)2010
لدرجة أن الصحف البريطانية وصفتهم
ب ــ«امل ـش ــاغ ـب ــن الـ ـسـ ـك ــارى» ،وش ـك ـكــت في
املـجـمــوعــة ال ـتــي «م ــن املـفـتــرض أن تلعب
بطولة األمم األوروبية األسبوع املقبل».
بــالـنـسـبــة ل ـفــاولــر وزم ــائ ــه ف ــي لـيـفــربــول
(جيمي ريدناب وستيف ماكمانامان) كان
الـضـغــط اإلعــامــي مـضــاعـفــا ،فباإلضافة
إلـ ــى اس ـت ـه ـج ــان ح ــادث ــة «ك ــرس ــي طـبـيــب
األسـنــان» ،كانوا يوصفون في الصحافة
بالـ « »Spice Boysللتقليل من مستواهم
واعتبارهم مجرد أدوات ترويجية.
م ــع ه ـ ــذا ،ع ـك ـ َـس ف ــاول ــر ان ـت ـم ــاءه الـعـمــالــي
ونشأته في أحياء ليفربول الفقيرة ،من خالل
دعمه إضــراب عمال رصيف ميرسي ،أثناء
احتفاله بتسجيل هدف في إحدى مباريات
كــأس الـكــؤوس األوروبـيــة فــي مــارس ،1997
ـب م ــن ق ـبــل االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي لـكــرة
وع ــوق ـ ُ
القدم وغرم بمبلغ  900جنية إسترليني .في
نفس األس ـبــوع ،تلقى فــاولــر رســالــة تهنئة
من األمني العام لالتحاد الدولي لكرة القدم،
سيب بالتر ،بعدما ّبرأ حارس مرمى آرسنال
من عرقلته داخل منطقة الجزاء وجادل بأن
ركلة الجزاء غير صحيحة .كانت تلك واحدة
من أروع اللحظات في تاريخ كرة القدم بما
حملته من روح رياضية ومصداقية عالية.
ونـ ــال بـفـضـلـهــا ج ــائ ــزة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
للعب النظيف.

وأخيرًا
صور الغياب
نجوى بركات

(لقمان سليم)

ّ
الصورة تحل مكان الغائب .نأمل رؤيتها كل يوم،
لنتأكد أن الغائب لم ُينس بعد ،وأن دماءه لن تذهب
هـ ــدرا .ال ـص ــورة ،وج ــوده ــا املـسـتــديــم ،ع ــدم أفــولـهــا،
ّ
يتحول إلى
تعني أن ساكنها ما زال حــاضــرا ،ولــم
ذكــرى بعد .الذكرى هي النسيانَ ،
ومــن غابوا ،كما
غ ــاب ل ـق ـمــان ،يـجــب أن ال ُي ـن ـســوا .ك ــل ح ــن وح ــن،
نــرى صــورتــه تعلوها عناوين أجنبية فــي كبريات
ّ
الصحف واملـجــات العاملية ،فنتنفس ّالصعداء .ما
زال الـقـتـيــل حـ ّـيــا إذن ،يسير وال ي ـتــوقــف ،يسافر
ويسائل ويحاكي الضمائر ويرفع رمحه ويحارب.
صفر خوف ،أجل يا لقمان ،واآلن صفر موت .نحن
استنفدنا ما في حيلتنا ،بكينا وكتبنا واستنكرنا،
مدركني في أعماقنا أنك ،ومهما ّ
تشبثنا بك ،لن تلبث
ـادرنــا ٌ
أن تـغــادرنــا إلــى غياهب الــذكــرى ،كما غـ َ
كثر
ُ
من قبلك .ثم فجأة ،تظهر صورتك أمامنا ،يفاجئنا
ُ
وجـ ُـهــك ،قــولــك ،فنشهق فــرحــا ..نعم فرحا ،ألنــك ما
ُ
زلت بيننا تحكي وتعترض ،وألن حقيقتك لم ت َ
طو
بعد .وإذ نــراك ّ
ملونا ،أو بــاألســود واألبـيــضّ ،
نحب

ّ
أن نفكر أن مــوتــك لــن يــذهــب هـبــاء وأن ــه سيوصلك
إلى حيث ترجو ،وأنك ،كما في حياتك ،ستكون في
ّ
متقدماّ ،
مماتك مقداماّ ،
مقدما كل ما في وسعك.
يكتبون في صحفهم عنك ،ألنك ولبنان املغلوب على
أمرهَ ،
املنتهك القتيل ،صرتما واحدا .ألنك األخير في
َ
سلسلة اغتياالت حرمت البالد من نبضها ،وألنك
ّ
األول الذي سقط في الجنازة الطويلة التي بدأت بعد
انفجار  4آب وتدمير قلب بـيــروت .تعلم يا لقمان،
ونعلم ،أنك لن تكون األخير ،وأن ليلنا الطويل ٌ
ملح
ُ
ٌ
وع ــرق ودم ــاء ،لــذا نــرجــو أن تـقــاوم صــورتــك الــوقـ َـت
َ
القاتل فال تتقادم وال تغيب.

ً
القتيل بات هو أيضا صورة تفيض عن اإلطار كما
يفيض الزبد .أذهب إلى موعدي وأعود .الطريق هو
ّ
نفسه .االزدحــام يفتت إرادتــي .أفتح النافذة .أسود
الـحــريـ ُـق ،الهياكل املحطمة املـبـقــورة ،الــركــام األبكم،
ولحظة انكسارنا فتهاوينا .بقايا لحظة أبوكاليبتية
َّ
أودعتنا َ
رعبها وذلها اللذين سنبقى نتناقلهما من
ُ
جيل إلى جيل .املكان اختصر في لحظة ،واللحظة
ام ـتــدت لــدهــور .ه ــذه لحظة الـتــدمـيــر والـتــأسـيــس ملا
سيأتي ،لكن ما سيأتي ليس آتيا وقد فرغ املستقبل

املـكــان ب ــات لـحـظــة .الـســاعــة  6.08مـســاء فــي  4آب/
أغسطس .فــي رواح ــي ومجيئيّ ،
أتقصد أال ألتفت
ً
إليهُ ،أبقي ّ
يدي ثابتتني على املقود ،ونظري ملقى إلى
األمام .أرفع ُصوت املوسيقى ،كي يطغى على جلبة
ّ
أفكاري .جثة العمالق ملقاة على الشاطئّ .ثمة من
ّ
يتوقفون اللتقاط صور .إنها سياحة املوتّ .تعليب
ذكرى الكارثة وحفظها في بطن كاميرا مسطحة ال
ُ
ُ
تقيم اعتبارا للتفاصيل أو تفقه ك َنه ما تلتقطه .املرفأ

ّ
أفكر في الصورة التي
سيختارونها لي بعد موتي.
الصورة الجميلة أكثر مدعاةً
للتعاطف والحزن

(مرفأ بيروت)

مــن كــل معناه .الـصــورة تـقــول هــذي امل ـ ّـرة االنـتـهـ َـاء،
النفاد ،الخالء .صورة املرفأ املمتلئة كسورا وشظايا
ّ
وركاما ،هي صورة الخواء في أبهى تجلياته ،خواء
ُ
ّ
لبنان وخفته التي ال تحتمل.
(صورتي)

ّ
أفكر في الصورة التي سيختارونها لي بعد موتي.
ً
ال ـصــورة الجميلة أكـثــر مــدعــاة للتعاطف وال ـحــزن.
سـيـبـكــون إن ب ـكــوا ،ص ــورت ــي ،ولـيــس أن ــا كـمــا مـ ّـت.
سيبكون الـصــورة التي لــم تكن أنــا مطلقا .الصور
ّ
كنا ألنها خياناتنا ذواتنا .أنا ُ
لست
ال تعادلنا مهما
ّ
فــي ال ـصــورة الـتــي تـعــلـقــون عليها أو تـضـعــون لها
الــايـكــات .أنــا فــي الـنـ ّـص ال ــذي أق ــرأ وأص ــوغ ،فلم ال
ُ
وتهملون َ
املنت لصالح الهامش.
تجدون فيه صورتي
س ــأم ــوت وس ـت ـح ــزن ــون ع ـل ــى صـ ـ ــورة ل ـي ـســت أن ــا،
ٌ
إحساس
سترثونها وسأكون خارجها ،فيغمرني
بالخسارة والفقد .الكلمات أصــدق من الصور وإن
ـدادنــا ،م ـ ُ
قيل العكس ،ألن الكلمات ام ـتـ ُ
ـدادن ــاَ ،مــدانــا
ِ
الــذي ال ّ
يحده حـ ّـد .ال تبحثوا عن كاتب في صورة
له ،وإن أحببتموه ،فال تبيحوا الفرجة ،وإنما القراءة
واإلصغاء.
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